
3 – 6 KASIM 2015, BLECHEXPO

STUTTGART, ALMANYA

Resm  Web S tes :      www.blechexpo-messe.de/en/blechexpo

Gelecektek  Fuarların Tar hler :    07 – 10. 11. 2017

Organ zasyon:              P. E. Schall GmbH & Co. KG

Konu Başlıkları:

         Sac İşleme ve Yarı Mamul Üret m

Ayrıştırma ve B ç mlend rme Teknoloj ler
Büküleb l r Sac İşleme Teknoloj ler
Boru/ Bölüm İşleme
B rleşt rme ve Sab tleme Teknoloj ler

Metrekare F yatı:

Tek Tarafı Açık: 180,– €/m²

İk  Tarafı Açık: 215,– €/m²

Üç Tarafı Açık: 235,– €/m²

Dört Tarafı Açık: 245,– €/m²

Fuar:

Alan:  7 Hol kullanılmıştır.

Düzenlenme Sıklığı: 2 yılda b r düzenlenmekted r.

Saatler : Salı - Perşembe 09:00 - 17:00, Cuma 09:00 - 16:00

Katılımcı Sayısı/ Prof l :

70.000 m2 b r alanda 30 ülkeden 1000 katılımcıyla gerçekleşt r lm şt r.

30 Türk katılımcı arasında 15 MİB üyes  katılım gerçekleşt rm şt r.
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Baykal Mak ne
Çağdaş Mak ne – Co ltech
Dener Mak ne
D r nler Mak ne
Durmazlar Mak ne
EAE Mak ne (2 ayrı holde 2 stantla katılım yapmıştır)
Elmalı Mak ne
Ermaksan
Etas s Elektron k
H drol ksan Hal m Usta
Hürsan H drol k
Isıtan Mak ne
İmaş Mak ne
Kayahan H drol k
Toskar Mak ne

İlk  gün b raz durgun geçmes ne rağmen yen  teknoloj ler  gözlemlemek steyen z yaretç ler n katılımlarıyla  b r
s rkülasyon yaşanmıştır.  Bu durgunluğun b r  sebeb  de Almanya’da d n  b r  tat l n  bahse konu tar hlere denk
gelmes  ve  okullar  dah l  pek  çok  şyer n n  tat lde  olması  olarak  açıklanab lmekted r.  İş  l şk ler n n  kurulup,
gel şt r lmes  se,  2.  ve  3.  gün  daha  efekt f  olarak  şek l  bulmuştur.  3.  ve  son  gün  öğrenc  katılımları  da
gözlemlenm şt r.

“Turk sh Mach nery” adıyla katılım yaptığımızdan, çalışma alanımız ve faal yetler m z merak konusu olmuş, daha
çok Türk mak ne sektörü b r bütün olarak aktarılmıştır. MİB le özell kle mak ne arayanlar, Türk malat sektörü
hakkında b lg  almak steyenler ve f rma soranlar yoğunluklu olarak görüşmüştür.

MİB Katılımı:

Türk Mak ne sektörünü tems len, Orta Anadolu İhracatçı B rl kler  (OAİB) Mak ne Tanıtım Grubu le beraber MİB,
AKDER ve ENOSAD ş b rl ğ  le katılım gerçekleşt r lm şt r.

Bu kapsamda, Türk mak ne sektörü hakkında b lg  ver lm ş, MİB katalogları CD şekl nde dağıtılmıştır.

Heyet m ze Ekonom  Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sn. Hakan KIZARTICI da eşl k etm ş olup, kend ler  bütün
katılımcı f rmalarımızı dolaşarak f k r alış ver ş nde bulunmuş ve ş kayetler  özell kle d nlem şt r.

Organ zasyonel Katılım:  Yaklaşık 30 m2’l k,  3.  holde b r stand le katılım sağlanmıştır.  Türk Mak ne Tanıtım
Grubu le MİB har c nde, AKDER ve ENOSAD da katılım gösterm şt r.

Turk sh Mach nery, tanıtım yaparken b na dışında g r ş paneller , metro tren  g yd rme, havaalanında döner kapı
reklamları, gazetelerde (D e Welt) el broşürü şekl nde tanıtım lanları vb. reklam unsurları kullanmış olup, büyük
d kkat toplamıştır.  
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RESMİ ADI Almanya Federal Cumhur yet

YAPISI 16 Eyaletten oluşan federal b r ülked r.

BAŞKENTİ Berl n

YÜZÖLÇÜMÜ 356.970 km2

NÜFUSU 80.822.200

KİŞİ BAŞI GELİR

(KB GSYİH)

45.056 $

ÜLKE PROFİLİ
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GSYİH (m lyar $) 3.800.000 (m lyon $)

BÜYÜME

(Reel GSYİH) (%)

%1,6

*

Ekonom  Bakanlığı ver ler

Sanay

GSYİH ç ndek  payı h zmetler sektörü karşısında g derek küçülmekte olsa da, malat sanay  halen Almanya
ekonom s n n belkem ğ n  oluşturmaktadır. 2013 yılında sanay  sektörü, Almanya GSYİH’s n n %30,1’l k kısmını
oluşturmuştur.

Dünyanın üçüncü en büyük ekonom s  olan Almanya’da neredeyse tüm sanay  mallarının üret m  yapılmakla
beraber,  ülken n  sanay dek  gücü  ağırlıklı  olarak  taşıtlar,  sermaye  malları,  k myasallar  ve  beyaz  eşya
sektörler nden  gelmekted r.  Buna  karşılık  havacılık  ve  b lg sayar  donanım  sanay  daha  az  gel şm ş  olan
Almanya’da, ler  teknoloj  ürünler n n üret m  ve hracatı  d ğer önde gelen sanay leşm ş  ülkelere kıyasla daha
küçük pay almaktadır.

Ülken n malat sanay nde uluslararası  düzeyde tanınmış pek çok f rması olmakla beraber, orta ölçekl  f rmalar
hem malat sanay n n hem de Almanya ekonom s n n belkem ğ  olarak görülmekted r. Genel olarak 500’den az
sayıda çalışanı olan ve a le ş rket  şekl nde faal yet gösteren bu f rmalar batı eyaletler nde daha yaygındır.
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